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Hallituksen esitys E.duskunnalle laiksi saitausv.akumuslain 
29 ja 30 c § :n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakiin 
otettavaksi säännös, jonka mukaan työnantaj.alle 
voitaisiin myöntää korvausta työterveyshuollon 
järjestämisestä aiheutuneis.ta kustannuksista ha
kemuksen myöhästym.i:sestä huolimatta. Samalla 

ehdotetaan luovuttavaksi ennakkoilmoitusvel
vollisuudesta terveydenhuollon järjestämisessä. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
heti sen Jälkeen, kun eduskunta on h~ynyt 
lain. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilatule ja ~etut muutekset 

Sairausvakuutuslain (364/6.3; SVL) 29 §:n 
1 .momentin mukaan työnantajalla kuten yrittä
jällä ja muulla omaa työtään tekevällä on oi
keus saada lrorvausta velvollisuudekseen sääde
tyn tai määrätyn työterveyshuollon järjestämi
sestä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuulli
sista kustannuksista. Saman pykälän 3 momen
tin mukaan työnantajan järjestäessä työnteki
jöilleen ja heidän perheenjäsenilleen muuta 
kuin 1 momentissa tarkoitettua työterveys
huoltoa tai muuta terveydenhuoltoa työnantaja 
saa kansaneläkelaitokselta tästä aiheutuneista 
tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista 
korvausta. SVL:n 29 §:n 3 momentin viimei
sen lauseen mukaan korvauksen suorittamisen 
edellytyksenä on kuitenkin, että työnantaja on 
ennakolta ilmoittanut kansanelä:kdaito.ks:elle 
näiden palvelujen järjestämisestä. Jollei ennak
koilmoitusta ole tehty, hakemus on hylättävä 
ilmoitettavien kustannusten osalta. 

Ilmoituksen tarkoituksena on ollut tiedottaa 
ennakkoon kansaneläkelaitokselle mainitun toi
minnan aloittamisesta. Ilmoituksella ei käytän
nössä ole ollut merkitystä kansaneläkelaitoksel
le eikä myöskään palvelujen järjestäjälle, koska 
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kansaneläkelaitos ei \lOi . .antaa ilmoitukieasa 
mainituista asioista minkäänlaista päätöstä. Tä
män vuoksi ennakkoilmoitusmenettelystä olisi 
luovuttava tarpeettomana. Edellä esitetyn pe
rusteella ehdotetaan, että ennakkoilmoitusvel
vollisuutta koskevat säännökset poistettaisiin 
SVL:n 29 §:n .3 momeatista. 

Työterveyshuollon järjestämisestä aiheutu
neista kustannuksista on SVL:n .30 c §:n 1 
momentin mukaan haettava korwusta kansan
eläkelaitokselta tai sosiaalivakuutustoimikun
nalta. Työnantajan on haettava korvausta kuu
den kuukauden kuluessa tilikauden päättymi
sestä ja yrittäjän tai muun omaa työtään teke
vän samassa ajassa kustannusten syntymisestä. 
Jos hakemus saapuu kuuden kuukauden määrä
ajan jälkeen, hakemus on hylättävä. SVL:n 
.30 § :n .3 ·momentissa olevaa säännöstä, jonka 
mukaan on mahdollista myöntää päivärahaetuus 
hakemuksen myöhästymisestä huolimatta, ei 
voida soveltaa työterveyshuollon järjestämisestä 
aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. 

Työnantajille on eri tavoin tiedotettu myö
hästymisestä aiheutuvasta seuraamuksesta. Täs
tä huolimatta hakemuksia on saapunut määrä
ajan jälkeen. Useimmissa tapauksissa myöhästy-
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minen on ollut vähäistä. Tällaisissa tapauksissa 
korvauksen epääminen kokonaan on kohtuu
tonta. Jotta myöhästyneiden korvaushakemus
ten ratkaisemisessa voitaisiin noudattaa samoja 
periaatteita kuin muiden SVL:n mukaisten 
etuuksien ratkaisemisessa, ehdotetaan SVL:n 
30 c §:n 1 momenttiin otettavaksi SVL:n 
30 § :n 3 momentin viimeistä virkettä vastaava 
säännös, jonka mukaan korvaus työterveyshuol
lon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 
voitaisiin myöntää hakemuksen myöhästymises· 
tä huolimatta joko kokonaan tai osittain, jo1.: 
sen epäämistä olisi pidettävä kohtuuttomana. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan heti 
sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 
Ehdotettua säännöstä myöhästyneiden työter
veyshuollon korvaushakemusten käsittelemises
tä on pidettävä luonteeltaan prosessuaalisena. 
Yleisten oikeusperiaatteiden mukaan säännöstä 
voidaan soveltaa myös ennen tämän lain voi
maantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin, joita 
ei kuitenkaan ole vielä käsitelty. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
sairausvakuutuslain 29 ja 30 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairaus
vakuutuslain 29 §:n 3 momentti ja 30 c §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 29 päi
vänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (745/78), näin kuuluviksi: 

29 § 

Jos työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen 
tai heidän perheenjäsenilleen muuta kuin 1 
momentissa tarkoitettua työterveyshuoltoa tai 
muuta terveydenhuoltoa, saa työnantaja kansan
eläkelaitokselta tästä aiheutuneista tarpeellisista 
ja kohtuullisista kustannuksista korvausta. 

30 c § 
Edellä 29 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitet

tua korvausta haetaan kansaneläkelaitokselta 
tai, milloin kansaneläkelaitoksen hallitus on 
uskonut asian sosiaalivakuutustoimikunnan 
ratkaistavaksi, tältä toimikunnalta kuuden kuu
kauden kuluessa työnantajan osalta tilikauden 
päättymisestä sekä yrittäjän ja muun omaa 
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työtään tekevän osalta kustannusten syntymi
sestä tai muutoin etuus on menetetty. Työn
antajan hakemukseen on liitettävä kertomus 
työterveyshuollon toimeenpanemisesta hake
musta koskevana kautena, suunnitelma työter
veyshuollon järjestämisestä seuraavana tilikau
tena sekä työsuojelutoimikunnan tai -valtuute
tun antama 29 a § :n 2 momentissa tarkoitettu 
lausunto tai selvitys siitä, että tämän lausun
non antamiseen on ollut mahdollisuus. Myö
hästymisestä huolimatta korvaus voidaan myön
tää joko kokonaan tai osaksi, jos sen epäämistä 
on pidettävä kohtuuttomana. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentin estyneeenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Katri-Helena Eskelinen 
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Liite 

Laki 
sairausvakuutuslain 29 ja 30 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairaus
vakuutuslain 29 §:n 3 momentti ja 30 c §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 29 päi
vänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (745/78), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

29 § 

Jos työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen 
tai heidän perheenjäsenilleen muuta kuin 1 
momentissa tarkoitettua työterveyshuoltoa tai 
muuta terveydenhuoltoa, saa työnantaja kan
saneläkelaitokselta tästä aiheutuneista tarpeel
lisista ja kohtuullisista kustannuksista kor
vausta. Korvauksen suorittamisen edellytykse
nä on, että työnantaja on ennakolta ilmoitta
nut kansaneläkelaitokselle näiden palvelujen 
järjestämisestä. 

30c S. 
Edellä 29 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitet

tua korvausta haetaan kansaneläkelaitokselta 
tai, milloin kansaneläkelaitoksen hallitus on 
uskonut asian sosiaalivakuutustoimikunnan 
ratkaistavaksi, tältä toimikunnalta kuuden kuu
kauden kuluessa työnantajan osalta tilikauden 
päättymisestä sekä yrittäjän ja muun omaa työ
tään tekevän osalta kustannusten syntymisestä 
tai muutoin etuus on menetetty. Työnantajan 
hakemukseen on liitettävä kertomus työterveys
huollon toimeenpanemisesta hakemusta koske
vana kautena, suunnitelma työterveyshuollon 
järjestämisestä seuraavana tilikautena sekä tyÖ· 
suojelutoimikunnan tai -valtuutetun antama 
29 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto tai 
selvitys siitä, että tämän lausunnon antamiseen 
on ollut mahdollisuus. 

Jos työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen 
tai heidän perheenjäsenilleen muuta kuin 1 
momentissa tarkoitettua työterveyshuoltoa tai 
muuta terveydenhuoltoa, saa työnantaja kansan
eläkelaitokselta tästä aiheutuneista tarpeellisista 
ja kohtuullisista kustannuksista korvausta. 

30 c § 
Edellä 29 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitet

tua korvausta haetaan kansaneläkelaitokselta 
tai, milloin kansaneläkelaitoksen hallitus on 
uskonut asian sosiaalivakuutustoimikunnan 
ratkaistavaksi, tältä toimikunnalta kuuden kuu
kauden kuluessa työnantajan osalta tilikauden 
päättymisestä sekä yrittäjän ja muun omaa 
työtään tekevän osalta kustannusten syntymi
sestä tai muutoin etuus on menetetty. Työn
antajan hakemukseen on liitettävä kertomus 
työterveyshuollon toimeenpanemisesta hake
musta koskevana kautena, suunnitelma työter
veyshuollon järjestämisestä seuraavana tilikau
tena sekä työsuojelutoimikunnan tai -valtuute
tun antama 29 a §:n 2 momentissa tarkoitettu 
lausunto tai selvitys siitä, että tämän lausun
non antamiseen on ollut mahdollisuus. Myö
hästymisestä huolimatta korvaus voidaan myön
tää joko kokonaan tai osaksi, jos sen epäämistä 
on pidettävä kohtuuttomana. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




